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Opasraportti

Yleinen teologia (2013 - 2014)

Yleinen teologia

Yleinen teologia on humanistisen tiedekunnan piiriin kuuluva oppiaine. Humanistinen tiedekunta käyttää yleisien 
teologian opetuksessa Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan opetussuunnitelmaa.

Oppiaineen käytännön asioista vastaa .avoin yliopisto

Puh. 029 448 7313, 029 448 7314, 029 448 7320

www-sivut: http://www.oulu.fi/avoinyliopisto/

 

Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeutta haetaan avoimelta yliopistolta. Opinto-oikeus on maksullinen.

 

Oppiaineen luonteesta

Yleinen teologia ei ole itsenäinen teologinen aine, vaan kooste teologisista oppiaineista. Siihen sisältyvät perustiedot 
eksegetiikasta, kirkkohistoriasta, systemaattisesta teologiasta, käytännöllisestä teologiasta ja uskontotieteestä.

Humanistinen tiedekunta käyttää yleisien teologian opetuksessa Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan 
opetussuunnitelmaa. Yleisen teologian perus- ja aineopintojen (yht. 60 op) kokonaisuus tuottaa opiskelijoille, joilla on 
aineenopettajan pätevyys, kelpoisuuden opettaa uskontoa peruskoulussa ja toisena opetettavana aineena lukiossa 
(opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaan.

 

 Perusopinnot (25 op)

 

Tavoite

Yleisen teologian perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija Raamatun synnyn ja sen olennaisen sisällön 
problematiikkaan, kristillisen kirkon vaiheisiin sekä kristillistä uskoa ja etiikkaa koskevien käsitysten tutkimukseen. 
Opinnoissa tarkastellaan myös maailman muita uskontoja - erityisesti korkeauskontoja ja nykyajan uusia uskontoja - 
sekä niiden tieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on lisäksi kristillisen seurakunnan toiminnan ja jumalanpalveluksen 
tunteminen sekä kirkon kasvatustoimintaan ja koulun uskontokasvatukseen perehtyminen.

 

Sisältö

Yleisen teologian perusopintojen opintokokonaisuus koostuu opintojaksoista 708100P-708104P. Opiskelija suorittaa 
jokaisesta viidestä oppiaineesta viiden opintopisteen jakson, johon sisältyvät luennot sekä luentoihin liittyvä 
kirjallisuus.

 

http://www.oulu.fi/avoinyliopisto/
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Arviointi

Kukin opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy opintojaksojen painotetun 
keskiarvon mukaan. Kokonaisuuden arvosanaksi annetaan erinomainen (5), kiitettävä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2) tai 
välttävä (1).

 

 

Aineopinnot (35 op)

 

Tavoite

Yleisen teologian aineopinnot 35 op koostuu perinteisistä teologisista oppiaineista. Yleisen teologian aineopinnot 
yhdessä perusopintojen kanssa (yht. 60 op) tuottaa opiskelijoille, joilla on aineenopettajan pätevyys, kelpoisuuden 
opettaa uskontoa peruskoulussa ja toisena opetettavana aineena lukiossa (opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 10§:n sekä tämän asetuksen muuttamisesta annetun 
asetuksen (865/2005) 10§:n mukaan).

 

Sisältö

Yleisen teologian aineopinnot koostuvat viidestä 5 op:n laajuisesta aineopintojaksosta (708105A-708110A). Näiden 
lisäksi opintoihin kuuluu osallistuminen yleisen teologian seminaariin sekä seminaarityön laatiminen jonkin teologisen 
oppiaineen alalta. Seminaarin (708110A) laajuus on yhteensä kymmenen (10) opintopistettä.

 

Arviointi

Kukin opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy opintojaksojen painotetun 
keskiarvon mukaan. Kokonaisuuden arvosanaksi annetaan erinomainen (5), kiitettävä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2) tai 
välttävä (1).

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

708100P: Eksegetiikan perusteet, 5 op
708105A: Eksegetiikka, 5 op
708106A: Kirkkohistoria, 5 op
708101P: Kirkkohistorian perusteet, 5 op
708108A: Käytännöllinen teologia, 5 op
708103P: Käytännöllisen teologian perusteet, 5 op
708107A: Systemaattinen teologia, 5 op
708102P: Systemaattisen teologian perusteet, 5 op
708109A: Uskontotiede, 5 op
708104P: Uskontotieteen perusteet, 5 op
708110A: Yleisen teologian seminaari, 10 op

Opintojaksojen kuvaukset
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Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

708100P: Eksegetiikan perusteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay708100P Eksegetiikan perusteet (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Luentokurssin suoritettuaan opiskelija tuntee Raamatun kirjojen sisältöä ja niiden muotoutumiseen vaikuttaneita 
tekijöitä. Hän pystyy lukemaan yleistajuista eksegeettistä kirjallisuutta, hänellä on tuntuma raamatuntulkinnan ja -
tutkimuksen kysymyksiin ja hän osaa erottaa eksegeettisen tutkimuksen muunlaisesta Raamatun käytöstä.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot (24 t). Luentoihin valmistaudutaan lukemalla eksegetiikkaa koskeva artikkeli teoksesta A. Raunio - P. 
Luomanen (toim.),  (4. p.), s. 14–77.Teologia. Johdatus tutkimukseen
Kohderyhmä:
Yleisen teologian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
R. Sollamo (toim.), Paimentolaisten uskonnosta kirkkolaitokseksi. (133 s.; kirjallisuuden lukeminen kannattaa 
aloittaa tästä teoksesta) 
K. Kuula - M. Nissinen - W. Riekkinen, Johdatus Raamattuun. (1. tai 2. painos; 281 tai 341 s.) 
R. Uro - O. Lehtipuu (toim.), Nasaretilaisen historia. (262 s.) 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot ja kirjallisuus tentitään.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Työelämäyhteistyö:
-

708105A: Eksegetiikka, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+708100P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Leikkaavuudet:

ay708105A Eksegetiikka (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opiskelija syventää peruskurssilla oppimiaan eksegetiikan tietojaan ja taitojaan. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija ymmärtää tieteellisen raamatuntutkimuksen perusteita ja Raamatun tekstien monivaiheisen synty- ja 
tulkintahistorian. Hän osaa vertailla toisiinsa Vanhan ja Uuden testamentin sekä apokryfikirjojen sisältöjä, niiden 
taustoja, synty- ja ajanhistoriaa. Hän osaa eritellä kristinuskon syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Kirjatentti
Kohderyhmä:
Yleisen teologian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:

, Teksti, tiede ja usko, s. 1–31, 49–60 ja 84–220 (180 s.). T. Veijola
, Ihmisenä Jumalan maailmassa (151 s.) T. Veijola

, Kristinuskon synty (2. uud. p.; 474 s.). L. Aejmelaeus
 Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret: arkeologian näkökulmia (224 s.). R. Hakola - J. Pakkala,

 (toim.), Urhea Judit, viisas Sirak. Johdatus Vanhan testamentin apokryfikirjoihin (334 s.).Huhtala - J. Kiilunen
 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallisuus tentitään. Kirjallisuuden voi halutessaan suorittaa lukupäiväkirjalla tai esseellä.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Työelämäyhteistyö:
-

708106A: Kirkkohistoria, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay708106A Kirkkohistoria (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opintojakso syventää ja laajentaa kirkkohistorian perusopintoja.
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Kirjatentti.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+708105A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Kohderyhmä:
Yleisen teologian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:

, Mitä oli luterilaisuus? Johdatus kadonneeseen eurooppalaiseen kristinuskon tulkintaan (4. p.; 353 s.).K. Arffman
, Ihmistä suurempi (191 s.) , Kristuksen sijaiset maan päällä? (s. 1-193).S. Heininen tai J. Hanska
 (toim.), Lasaruksesta leipäjonoihin (327 s.).V. Mäkinen

, Suomen kirkon historia 4 (s. 117–433).E. Murtorinne
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallisuus tentitään.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Työelämäyhteistyö:
-

708101P: Kirkkohistorian perusteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay708101P Kirkkohistorian perusteet (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kirkon historian eri aikajaksot ja osaa selittää niiden keskeiset sisällöt 
ja tärkeimmät vaikuttajat. Hän tunnistaa oman aikansa kristinuskon ilmenemismuotojen historialliset juuret ja osaa 
verrata toisiinsa Suomen ja muun maailman kirkkojen kehitystä.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:

 (24 t). Luentoihin valmistaudutaan lukemalla kirkkohistorian artikkeli teoksesta A. Raunio - P. Luomanen Luennot
(toim.),  (4. p.), s. 78–109Teologia. Johdatus tutkimukseen
Kohderyhmä:
Yleisen teologian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
S. Heininen & M. Heikkilä, Suomen kirkkohistoria. (285 s.) 
Ahola & Antikainen & Salmesvuori (toim.), Eevan tie alttarille. Nainen kirkon historiassa. (239 s.) 
K. Arffman, Kristinuskon historia (269 s.).

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot ja kirjallisuus tentitään.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Työelämäyhteistyö:
-

708108A: Käytännöllinen teologia, 5 op

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+708106A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+708101P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu


6

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay708108A Käytännöllinen teologia (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Aineopintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa perusopinnoissa saatua tietämystä kaikissa käytännöllisen 
teologian oppiaineissa, erityisesti kirkkososiologian ja jumalanpalveluselämän osalta.
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Kirjatentti
Kohderyhmä:
Yleisen teologian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:

 (416 s.). Haastettu kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008–2011 http://sakasti.evl.fi
 /sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Haastettu%20kirkko.pdf

 (toim.), Käytännöllinen teologia Helsingin yliopistossa, s. 11–42. T. Ikonen
 , Pyhät toimitukset (4. p.), s. 11-249, 335-360. P. Lempiäinen

 (toim.), Saarnan käsikirja (372 s.). J. Jolkkonen et al.
 (toim.), Rippikoulun käsikirja  (255 s.). H. Aaltonen et al.

, Sielunhoito (282 s.).J. Kiiski
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallisuus tentitään.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Työelämäyhteistyö:
-

708103P: Käytännöllisen teologian perusteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay708103P Käytännöllisen teologian perusteet (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Haastettu%20kirkko.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Haastettu%20kirkko.pdf
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+708108A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vapaa
Osaamistavoitteet:
Luentokurssin suoritettuaan opiskelija tuntee käytännöllisen teologian peruskäsitteitä sekä osaa tarkastella 
uskonnollista elämää ja toimintaa käytännöllisen teologian viitekehyksestä käsin. Hän tuntee liturgiikkaan, 
kirkkososiologiaan ja uskonnonpedagogiikkaan liittyvää tutkimusta ja lähteitä sekä osaa etsiä käyttöönsä 
uskonnollisten yhteisöjen toimintaan liittyviä perusteoksia.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot (24 t). Luentoihin valmistaudutaan lukemalla käytännöllistä teologiaa koskeva artikkeli teoksesta A. 
Raunio - P. Luomanen (toim.),  (4. p.), s. 187–217.Teologia. Johdatus tutkimukseen
Kohderyhmä:
Yleisen teologian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
H. Kotila, Liturgian lähteillä (3. p.; 279 s.). 
A. Kallioniemi - J. Luodeslampi (toim.), Uskonnonopetus uudella vuosituhannella, s. 1-246. 
P. Lempiäinen, Pyhät ajat (5. p.; 252 s.). 
K. Aalto - M. Esko - M.-P. Virtaniemi (toim.), Sielunhoidon käsikirja, s. 14-104.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot ja kirjallisuus tentitään.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Työelämäyhteistyö:
-

708107A: Systemaattinen teologia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay708107A Systemaattinen teologia (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Aineopintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa perusopinnoissa saatua tietämystä kaikissa 
systemaattisteologisissa oppiaineissa, erityisesti ekumeniikan ja uskonnonfilosofian osalta.
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Kirjatentti
Kohderyhmä:
Yleisen teologian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
A.E. McGrath, Kristillisen uskon perusteet: Johdatus teologiaan. (2. tark. p.; 622 s.) 
J. Pietarinen & S. Poutanen, Etiikan teorioita. (181 s.) 
R. Saarinen, Johdatus ekumeniikkaan. (282 s.) 
T. Helenius, T. Koistinen & S. Pihlström (toim.), Uskonnonfilosofia (s. 7-120, 208-302, 354-371, 391-417).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+708103P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+708107A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Kirjallisuus tentitään.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Työelämäyhteistyö:
-

708102P: Systemaattisen teologian perusteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay708102P Systemaattisen teologian perusteet (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Luentokurssin suoritettuaan opiskelija tuntee systemaattisen teologian ja kristillisen opinmuodostuksen keskeisiä 
käsitteitä ja ajattelutapoja. Hän on saanut yleiskuvan kristillisen teologian sisällöllisistä kehitysvaiheista ja 
systemaattisen teologian eri oppiaineiden erityiskysymyksistä.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot (24 t). Luentoihin valmistaudutaan lukemalla systemaattista teologiaa koskeva artikkeli teoksesta A. 
Raunio - P. Luomanen (toim.),  (4. p.), s. 110–155.Teologia. Johdatus tutkimukseen
Kohderyhmä:
Yleisen teologian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
J. Pihkala, Uskoa tiedosta ja tietoa uskosta. Johdatus dogmatiikkaan. (280 s.) 
P. Metso-E. Ryökäs (toim.), Kirkkotiedon kirja. (356 s.) 
G. Gassmann - S. Hendrix, Johdatus luterilaiseen tunnustukseen. (260 s.) 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot ja kirjallisuus tentitään.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Työelämäyhteistyö:
-

708109A: Uskontotiede, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+708102P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Leikkaavuudet:

ay708109A Uskontotiede (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Aineopintojakson tavoitteena on täydentää perusopinnoissa saatua tietämystä erityisesti nykyajan 
uskonnollisuuden osalta ja syventää opittua varsinkin uskontopsykologian ja tieteenfilosofisten kysymysten osalta.
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Kirjatentti.
Kohderyhmä:
Yleisen teologian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:

, Suomalainen samanismi (s. 104–271). A.-L. Siikala
 (toim.), Mitä wicca on? (252 s.). T. Hjelm

 (toim.), Uskontojen risteyksissä  Välimeren alueen uskontojen juurilla (221 s.). J. Hämeen-Anttila .
, Suomen juutalaiset (96 s.).S. Lundgren

Seuraavista valitaan :joko kohta a tai b
a) , Religionspsykologins grunder (4. p., 189 s.).N. G. Holm
b)  (toim.), Uskontotieteen ikuisuuskysymyksiä (s. 151–179).  (toim.), Näköaloja H. Pesonen K. Ketola et al.
uskontoon (3.-4. p., s. 54–127). , Uskontotieteen portailla (s. 68–108). (yht. 140 s.)P. Suojanen
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallisuus tentitään.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Työelämäyhteistyö:
-

708104P: Uskontotieteen perusteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay708104P Uskontotieteen perusteet (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Luentokurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tärkeimpien maailmanuskontojen pääpiirteet ja uskonnon käsitteen 
määrittelemiseen liittyvät ongelmat. Hän ymmärtää uskontotieteen aseman tieteiden kentässä, sen peruskäsitteet, 
ymmärtävän ja selittävän uskontotieteen eron sekä uskontotieteen tärkeimmät lähestymistavat ja niiden klassikot.
Perusopintojakson kirjallisuus antaa perustiedot tärkeimmistä maailmanuskonnoista. Luennot antavat metodisia 
valmiuksia kirjan ymmärtämiseen.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+708109A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot (24 t). Luentoihin valmistaudutaan lukemalla uskontotiedettä koskeva artikkeli teoksesta A. Raunio-P. 
Luomanen (toim.), Teologia. Johdatus tutkimukseen, s. 156-186.
Kohderyhmä:
Yleisen teologian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
N. Smart, Uskontojen maailma. (624 s.) 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot ja kirjallisuus tentitään.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Työelämäyhteistyö:
-

708110A: Yleisen teologian seminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay708110A Yleisen teologian seminaari (AVOIN YO) 10.0 op

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Seminaarissa opiskelija: 
1. oppii laatimaan määrämittaisen työn (20-25 sivua) yhdestä rajatusta aihealueesta 
2. tutustuu akateemiseen keskustelukulttuuriin 
3. saa näkökulmia teologiseen tutkimukseen 
4. oppii hahmottamaan tieteellisen kirjoittamisen periaatteita 
5. saa syventävää näkökulmaa yhteen valitsemaansa teemaan 
6. tutustuu johonkin teologiseen metodiin ja sen soveltamiseen.
Sisältö:
Seminaarin aihepiiri on laaja koskien erilaisia uskonnollisia ilmiöitä ja niiden hahmottamista teologisessa 
tutkimuksessa. Aiheiden valinnassa otetaan huomioon opiskelijan oma mielenkiinto eri aihealueita kohtaan. 
Seminaaritapaamisessa sovitaan työskentelyn aikataulu, töiden aiheet sekä esittely- ja opponointivuorot. Aiheiden 
valinnasta on suotavaa käydä puhumassa ohjaavan opettajan kanssa ennen seminaarin alkua. Opettajan kanssa 
on mahdollista keskustella aiheen valinnasta, tutkimuksen toteuttamisesta, tiedonhankinnasta ja 
tutkimuskirjallisuudesta sekä muista seminaariin liittyvistä kysymyksistä. 
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Seminaari (24h), ryhmätöitä, itsenäistä opiskelua
Kohderyhmä:
Yleisen teologian sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Yleisen teologian aineopinnot
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+708104P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Yleisen teologian seminaari (24h) järjestetään erillisen aikataulun mukaan. Opiskelijan tulee miettiä etukäteen 
seminaarityön aihe. On suositeltavaa suorittaa seminaarityöhön lähinnä liittyvä aineopintojen jakso ennen 
seminaariin osallistumista.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Työelämäyhteistyö:
-

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu

